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A Colt Resources fecha uma colocação privada de US$ 420.000
PARA NÃO DISTRIBUIÇÃO A AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS OU DIVULGAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Montreal, Quebec, Canada – A Colt Resources Inc. (“Colt” ou a “Company”) (TSXV: GTP) (FRA: P01)
(OTCPink: COLTF) anuncia que fechou uma colocação privada em que o CEO da Companhia investiu um
valor agregado de aproximadamente US$ 420.000 para 2.400.000 unidades de acções ("Unidades") de
emissão da Colt em US$ 0,175 por Unidade. Cada Unidade é composta por uma acção ordinária da Colt e
um mandado de compra de acções comuns (a "Warrant"). Cada “Warrant” dará direito para adquirir uma
acção ordinária da Colt (a "Warrant Share") a um preço de exercício de US$ 0,25 por um período de três
anos após a data de encerramento. As acções e bónus que compreendem as unidades e as acções
ordinárias estão sujeitos a um período de espera de quatro meses e um dia, de acordo com as leis de
valores mobiliários canadianos.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para
comprar qualquer um dos valores mobiliários nos Estados Unidos. As acções ordinárias não foram e não
serão registadas sob o “United States Securities Act” de 1933, alterado, ou qualquer lei estadual de valores
mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registo ou isenção aplicável
das exigências de registo.
Sobre a Colt Resources
A Colt Resources Inc. (www.coltresources.com) é uma empresa mineira canadiana envolvida na aquisição,
prospecção e desenvolvimento de projectos mineiros com ênfase em cobre, ouro e tungsténio. Hoje está
focada em projectos mineiros em estágio avançado em Portugal, onde é uma das maiores detentoras de
direitos mineiros.
As acções comerciais da Companhia são transaccionadas na TSX-V, símbolo: GTP; Bolsa de Frankfurt,
símbolo: P01; e, na OTC rosa, símbolo: COLTF.
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